
Dôležité informácie 

KOMUNÁLNY    ODPAD 

• rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad na rok 2021 si môžete do 15.05.2021 prevziať 

na Obecnom úrade počas stránkových hodín; 

• občania, ktorí uhradili poplatok za komunálny odpad na rok 2021 prevodom na účet, si môžu  

na Obecnom úrade prevziať nálepku „KOSIT 2021“; 

• POZOR od 01.06.2021 budú vyvezené iba nádoby s nálepkou „KOSIT 2021“; 

• nálepku dostane IBA DOMÁCNOSŤ, ktorá má vyplatený poplatok za komunálny odpad na rok 2020,   

• smetná nádoba s objemom 240 l musí mať dve nálepky a poplatok sa bude vyrubovať na dve smetné 

nádoby  (2 x 120 l); 

• na obecnom úrade je naďalej možné zakúpiť označené JEDNORAZOVÉ vrece na vývoz komunálneho 

odpadu v ľubovoľnom počte za 1,50 € / 1ks - v prípade, že  sa Vám nezmestí odpad do smetnej nádoby, 

môžete priložiť zakúpené jednorazové vrecia k  smetnej nádobe, ktoré sa NEVRÁTIA späť !!! 

Na obecnom úrade máte aj naďalej možnosť zakúpiť si: 

• čiernu smetnú nádobu na komunálny odpad   v cene 23,88 € 

• modrú, žltú a zelenú nádobu na separovaný zber  v cene 11,94 € (50 % dotácia obce) 

(farbu nádob si určuje vlastník) 

 

              1 nehnuteľnosť = môže mať maximálne 4 nádoby na separovaný zber s dotáciou obce 

    =   

Na obecnom úrade je možné si prevziať ZVOZOVÝ KALENDÁR (kalendár vývozu odpadu) 

PNEUMATIKY - LIKVIDÁCIA 

Po telefonickom dohovore na čísle 055/6962 204 alebo 0903 638 611 (KAŽDÚ STREDU), má občan možnosť 

priniesť staré pneumatiky na dohodnuté miesto. 

KONÁRE 

Do konca apríla je možnosť vyviesť konáre z domácností na dohodnuté miesto  (prosím volajte 0903 638 611). 

Obec zabezpečí mulčovanie konárov v mesiaci máj.  

NELEGÁLNE SKLÁDKY  

Nebuďte ľahostajní voči poriadku v našej obci! V prípade, že poznáte pôvodcu odpadu, nahláste nám to, aby 

sme dokázali zastaviť neporiadok. Svoje podnety môžete anonymne zanechať v schránke pri dverách OcÚ.  

11,94 € = 47,76 € X 



Kanalizácia a odpadové vody 

 

• pripojiť  nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu je POVINNÝ každý občan, ktorého nehnuteľnosť  

sa nachádza na ulici, kde je zriadená kanalizácia - budovanie kanalizačných prípojok na obecnom 

pozemku zabezpečuje obec (informácie tel č. 055/3813 444); 

• v prípade záujmu o pripojenie sa na verejnú kanalizáciu, je potrebné túto skutočnosť oznámiť  

na Obecnom úrade do 30.04.2021. Po tomto termíne bude možné požiadať o pripojenie až budúci rok; 

• ak sa občan nepripojí alebo sa pripojiť nemôže z dôvodu neexistujúcej kanalizácie,  

je povinný  zdokladovať vývoz  žumpy do 30.06.2021; 

• v prípade nepreukázania vývozu, bude občanovi podľa platného VZN č. 1/2012 podľa  

§ 10 uložená pokuta do výšky 331 €; 

• dažďovú vodu je ZAKÁZANÉ odvádzať do verejnej kanalizácie. Priebežne sa bude vykonávať kontrola na 

dažďové zvody - v prípade zistenia porušenia tejto skutočnosti, vlastník nehnuteľnosti zaplatí pokutu vo 

výške 829 € podľa platného VZN č. 1/2012 podľa § 10.  

 

J a r n é    u p r a t o v a n i e 

Veľkoobjemové kontajnery budú pristavené za Kultúrnym domom v Seni  

od 07.05.2021 (piatok) do 09.05.2021 (nedeľa). 

  Do kontajnera je ZAKÁZANÉ VHADZOVAŤ: 

separovaný odpad (papier, plast, sklo) 

pneumatiky 

stavebný odpad 

elektroodpad 

konáre, korene, bio odpad 

 

 

 
KONTAKTY:   matrika a dane:  055/6962 204    mail: obecsena@obecsena.sk 
  sociálne:                  0911 358 977     starosta@obecsena.sk 
  zástupkyňa starostky: 0903 638 611    web: www.obecsena.sk 
  starostka obce:  0915 866 955    fb: obecsena   
           


